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Bir miladi yılın daha sonuna geldik. Sana
her ay bir dergi gönderdik. İstedik ki
merakla öğrendiğin, doyasıya eğlendiğin,
hikmetle anladığın, erdemle yaşadığın hayatına
misafir olalım. Elimiz boş gelmeyelim, her sayıda
yeni yazılar, yeni çizgiler, yeni bilgiler hediye edelim sana. İnşallah memnun kalmışsındır. Dergimiz
ile ilgili düşüncelerini yaz bize, ya da bizi ara veya
ziyaretimize gel. Hepsi bizi çok memnun eder.
Biz, inşallah, önümüzdeki yılda da aynı şevk ve heyecanla dergiler yollamaya devam edeceğiz sana.
Derginin içine umutlarımızı, hayallerimizi, güzel
dileklerimizi, dualarımızı koymaya devam edeceğiz.
Biliyorsunuz Çocuk Kulübümüz umrelerde hizmet
veriyor. Aralık ayında da kulübümüz ile umremiz
var. Kulüpteki arkadaşlarımızı bu umrenin heyecanı sarmış durumda. Hem umrenin, hem de sizinle
birlikte umre yapacak olmanın heyecanı bu. Umreye gidecek olanlara hayırlı yolculuk, bereketli bir
ziyaret diliyoruz. Henüz gitmemiş olanlara da en
kısa zamanda hayırlısıyla nasip olmasını diliyoruz.
Antoine de Saint Exupery, Küçük Prens isimli
kitabında “Bir yıldızda bulunan bir çiçeği seversen, gece gökyüzüne bakmak daha güzeldir.” diyor.
Bütün ziyaretler güzeldir. Her yolculuk değerli
anılar bırakır ardında. Ama Hicaz’a yolculuk bir
başka. Kabe’yi ziyaret, Mescid-i Nebevi’yi ziyaret
bir başka. Hergün düşünmeden gidip geldiğimiz yollar
“doğru rota” ile Hicaz’a
bağlanıyor. Bütün yollara bir de bu gözle
baksana.
Sana ve ailene sıhhat, afiyet ve güzellikler diliyoruz. Cümle Ümmet-i
Muhammed ile birlikte, tüm insanlık için...
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YARTI KULAK
İLE KURT
Tüylerini kabartıp kalkmış, ağzını bir karış açıp yalanmış. Aniden atılıp baş pehlivan ile pideyi midesine yollamış. Yartı
Kulak’ın üstünden tükürükler sel olup akmış...

Y

artı Kulak az gitmiş, uz gitmiş,
kurdun izini boşuna arayıp durmuş. Geri dönerken Saksavul Çalılığı’na rast gelmiş: Çalılığın içinde kurdun ini varmış. Kurt ön ayaklarını ileriye
uzatmış, başını ayaklarının üstüne yatırıp uyuya kalmış. Öyle horluyormuş ki,
çalılık titriyormuş. Yartı Kulak yavaşça
kurda yaklaşmış. Yayını gerip nişan almış, okları savurmaya başlamış. Ne bir
yaralama olmuş ne de bir acıtma... Sadece oklardan biri kurdun burnunu gıdıklamış, kurt uyanmış. Yartı Kulak mızrağı
çekip kurdun önüne sıçramış:
“Sonun geldi kurt lele!
Kalk, karşıma çık hele!
Savaşa gir bu yiğitle!
Seni döveyim kirişle!”
Kurt ağzını kocaman kocaman açıp esnemiş. Baş pehlivanı otların arasından seçememiş.
Yartı Kulak bir daha gürlemiş: “Emir veriyorum: Derhal teslim ol bana! Götüreyim seni ormana!”
Kurt taze pidenin kokusunu almış:
“Bu güzel koku nereden geliyor?”

“Eyvah! Boğuluyorum!” Gözlerinde yaş:
“Kendini tut!” demiş. “Kendini tut! Yiğitlere ağlamak yaraşmaz! Çabuk buradan
kaç!” Sağa dönmüş karanlık, sol yan karanlık… Ortalık çamur, kan… Kurt ağzını
açınca yukarıdan bir ışık görünmüş, ışığa
doğru tırmanıp kurdun boğazından dışarı
bakmış. Kurt sürüye doğru koşmaktaymış.
Koyunlara yaklaşınca kendini çalılıkların
arkasına atmış. En yağlı kuzuyu uzaktan
seçip sessizce sürünmeye başlamış…
Kurt ağzını kapatınca Yartı Kulak bir şey
göremez olmuş, heyecandan yüreği durmuş: “Şimdi görürsün sen!” Kurt öylesine soluk soluğa sürünüyormuş ki, burnundan aldığı soluk yetmiyormuş. Yine
ağzını açmak zorunda kalmış. “Oh beee!”
demiş Yartı Kulak. Var gücüyle bağırmış:
“Heeyyy, çobanlar! Kuzuları koruyun!”
Çobanlar fırlamış: “Yakalayın şu haini!”
Köpekler kopmuş, kurt neye uğradığını
şaşırmış. O kaçmış, köpekler kovalamış…
Çobanlar kurdun peşinde…
Yartı Kulak bir daha bağırmış: “Bizi izleyin! Kurt Saksaval Çalılıkları’nda yaşıyor!”
Kurt, köpeklerden değil, boğazından gelen sesten korkmuş. Hiç böyle bir olay
yaşamadığı için şaşırmış. Yel gibi koşup
inine dalmış.

Köpekler ile çobanlar onu yine gözden
yitirmişler. Aramışlar, taramışlar ne gezer… Sanki yer yarılmış, kurt içine girmiş.
Kurt inine girmiş ama, açlıktan rahat
edememiş. Gece boyunca gözlerine uyku
girmemiş. Kendi kendine: “Bu gırtlağımdan gelen ses, ne sesi?” demiş. Ağzını kocaman açıp var gücüyle öksürmüş.
Yartı Kulak’ı öylesine fırlatmış ki, az
daha cücecik dışarı düşecekmiş, o anda
kurdun dişine hızla çarpmış, derhal dişe
sarılıp içeride kalmış…
Şafak atarken kurt ininden çıkmış. Çobanlar derin uykuda. Köpekler yorgun.
Yine sürünerek koyunlara yaklaşmış.
Tam yağlı bir kuzuyu kapacakken Yartı
Kulak bağırmış:
“Heeyyy, çobanlar! Kurt geldi, uyanalar,
sürüyü koruyalar!”
Çobanlar telaşla doğrulmuş, köpekler fırlamış. Bir kovalamaca, başlamış…
“Seni haydut seni! Seni canavar seni!”
Kurt için zor günler… Artık ne gündüz
ne de gece başarıya ulaşmış… Düşmanın
kendi içinde olduğunu artık biliyormuş.
‘Görürsün sen! Seni parçalamazsam bana
da kurt demesinler!’ diyormuş. Alaca
karanlıkta hızla koşarak izini güçlükle
kaybettirmiş. Kayaların arkasında: “Hah
tüh! Hah tüh!” diye tükürmüş. Yartı Kulak dişe öylesine sarılmış ki… Bu kez
kurt kendini yere atmış. Taşların üstünde yuvarlanmış. Karnını parçalayıp içinden cüceyi atmak istemiş. Cüce bir de
kıs kıs gülmüş:
“Ah, bilgeler bilgesi kurt,
ah bozkırların aksakalı,
kıyma o doymaz karnına,
kuzu hediye edeyim sana…”

Kurt günlerce ulumuş, kendini öfkeyle
yerden yere vurmuş, düşmandan kurtulamamış…
Çobanlar da koşup köylüye haber vermişler: “Geliiin! Bu haydutu bulalım, Yartı Kulak’ı kurtaralım.”
Köylü bütün köpekleri toplayıp, bozkıra
yayılmış. Kurt, kuru bir arkın içinden kendisine yol bulup kaçmaya çalışmış. Peşinde yüzlerce insan, yüzlerce köpek… Kurt
kumları kazıp altına girmiş. Köpekler kokusunu almışlar. Kurt sona yaklaştığını
anlamış, bir su kuyusunun içine atlamış…
Köylü ve köpekler izi yitirmişler. Tam o
sırada kuyunun dibinden bir ses gelmiş:
“Buradayııız!”
Çobanlar, köpekleriyle dönmüşler. Birkaç köpek birden kuyuya girmiş. Çobanlar kurdu kuyudan çıkarmış. Yartı Kulak
yarasız beresiz atlayıp kurdun boğazından gün yüzüne çıkmış.
“Gördünüz mü, sözümde durdum,” demiş.
Çobanlar cevap vermiş: “Gerçekten sözünde durdun cüce oğlan! Tam beş koyun hak ettin.”
En etlisinden, en kemiklisinden beş koyun seçip Yartı Kulak’a hediye etmişler.
Yartı Kulak sıçrayıp koyunlardan birinin tepesine oturmuş: “Haydi hoşça kalın!”
Dudaklarında bir türkü,
koyunları alıp eve
yollanmış:
“Ben cesur ve minicik,
Ben küçük bir farecik,
Her delikten geçerim,
Koyunlara ot biçerim…”

ŞİİR KÖŞESİ
Yazan: Bestami Yazgan

SEVGİ PINARI
Gözlerin neşe saçsın,
Sen hep böyle gülümse.
Yanağında gül açsın,
Sen hep böyle gülümse.
Canımda ilkbaharım,
Sensiz mutluluk, yarım.
Benim sevgi diyarım,
Sen hep böyle gülümse.
Yüksel göklere kat kat,
Mutluluk sana kanat.
Gönlüme bin sevgi kat,
Sen hep böyle gülümse.
Kardan ak ve arısın,
Sular gibi durusun,
Muhabbet pınarısın,
Sen hep böyle gülümse.
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Resimdeki 15 farkı bulabilir misin?

BULMACA

7

UÇAN SECCADEM

İKİ KIBLELİ

MESCİD

Güzel arkadaşlarım
seccadem ile Medine-i
Münevvere’de bir tur
atıyordum. Uçan seccademin
üstünde güzel düşüncelere
dalmış gidiyordum. Birden
ezan okunduğunu duydum.
Bu arada Mescid-i
Nebevi’den de biraz
uzaklaşmışım.
Hemen cemaate katılayım
diye ezan sesinin geldiği
mescide yöneldim. Meğerse
burası Mescid-i Kıbleteyn
(İki kıbleli mescid) imiş.

Size bu dışı beyaz içi ferah mescid hakkında
biraz bilgi aktarayım. Bu mescidimiz Mescid-i Nebevî’nin
yaklaşık 5 km uzağında yer alıyor. Daha önceleri bu mescide,
Benî Selime Mescidi deniyor imiş. Ta ki o vakte kadar.
Peygamberimiz, biricik Efendimiz öğle ya da ikindi namazını
kıldırdığı sırada Bakara Sûresi’nin 144. âyeti nazil olmuş.
O zamana kadar bizim kıblemiz Kudüs’teki Mescid-i Aksâ idi.
Efendimiz âyet nazil olur olmaz kıbleyi Mescid-i Aksâ’dan
Kâbeye çevirmişler. Müslümanlar yeni kıblelerine mescid de
yeni adına kavuşmuş. Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) de
“imâmü’l-kıbleteyn” yani “iki kıblenin imamı”
denir olmuş.

Bu caminin iç süslemelerinde Türk
hattat Hasan Çelebi’nin eserleri de var.
Bununla da ayrıca gururlandım.
Camiye gittiğinde dikkatini çekmiştir, her mihrap
üzerinde âyet-i kerîmeler yazılıdır. Mihraplarda
çoğunlukla Bakara Sûresi 144. Âyetin bir
parçası yazılıdır:
“Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir!”
Mihraplarda yazılı olan diğer âyet-i kerîmeler hangileri
ve anlamları nedir? Ben bunu araştıracağım.
Sen de anne-babanı bu soru için seferber
etmeye var mısın?

HAYVANLAR ÂLEMİ
Yazan: Elif Kesmen

DOKUMACI

KUŞLAR
Afrika, Hindistan ve Avustralya kıtalarında
yaşayan bir grup kuş yuvalarını dokuyarak yapıyor.
Evet yanlış duymadınız, otlardan kendilerine yuva
dokuyorlar bu kuşlar. Hem de bir sanatçı edasıyla.

Dokudukları yuvalar bazen
bir şişeye benzerken bazen
de vazo ya da küre şeklinde
olabiliyor. Bazı dokumacı
kuş türleri yuvalarını bir
ağaç dalına asıyor bazıları
dallardaki çatallar arasına
yerleştiriyor.
Yuva dokumak erkek
kuşun görevi. Dişi kuş
yuvanın içinin astarını
yapıyor. Atalarımız
“Yuvayı dişi kuş yapar.”
derken elbette birşey
biliyorlarmış tabi ki. Ama
erkek kuşlar da bak boş
durmuyormuş.

Bazı dokumacı kuşları
apartmana benzeyen çok
daireli kocaman yuvalar
yapar. Bunların yüksekliği 3
metreyi, genişliği 5 metreyi
bulabilir. Böylesi yuvalarda
200 çift dokumacı kuş
barınabilir.

Yuvalar sayesinde
gündüz sıcaktan gece
soğuktan korunmak
kolaylaşır. Böylece
dokumacı kuşlar zor iklim
şartlarında hayatlarına
devam edebilirler.
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Bu etkinliği
ailemizle birlikte yapıyoruz!

LEZZETLİ TARİFLER
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Malzemeler
• 500 ml günlük süt
• 1 tatlı kaşığı yoğurt
(oda ısısında olmalı)

YapIlışı:

Çelik bir tencerede sütü orta ateşte kaynatın. Sütün üzeri köpük köpük olmaya
başlayınca tahta bir kaşıkla sütü havalandırın ve taşmasını engelleyin. Süt kaynama
noktasına geldikten sonra ateşi kısın ve 15 dk kadar daha pişirin.

Yoğurdu mayalayacağınız kabı bir mutfak örtüsünün tam ortasına alın. Kaynayan sütü
bu kaba boşaltın. Süt ılıyana kadar bekleyin. Mayalanma işlemi için uygun sıcaklığı
tesbit etmek için serçe parmağınızın uç kısmını sütün üstüne dokundurun.
10’a kadar saydığınız hâlde parmağınız yanmıyorsa ideal ısıyı bulmuşsunuz demektir.
Maya olarak kullanacağınız yoğurdu küçük bir kasede ılık sütle karıştırdıktan sonra
büyük kabınıza boşaltın ve tahta kaşıkla karıştırın. Kabınızın üstünü önce tel bir
süzgeç ya da pamuklu bir tülbent ile kapatıp sonra mutfak beziyle güzelce sarın.
Mayalanma 6 saat kadar sürecektir. Bu süre sonunda kabınızı fazla hareket
ettirmeden kapağını kapatıp buzdolabına alın. Bir gün dinlendirirseniz yoğurt
daha kıvamlı olacaktır.
Yoğurt Tarifinin Püf Noktası
Sütü olması gereken sıcaklıktan daha ılıkken mayalarsanız yoğurt
tutmaz. Sütün sıcaklığı çok önemli. Anne ve babanızın
tecrübelerinden faydalanmanızı tavsiye ediyoruz.

BİRLİKTE BULALIM

Bu eşyaları resimde bulabilir misin?
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DENEME TAHTASI

T
E
K
BAS
MALZEMELER:
~ Konserve Kutusu
~ Metal şişe kapakları

~ Yapıştırıcı
~ Makas

~ Renkli karton
~ Boya

YAPILIŞI:
1
14

Konserve kutumuzu
yapıştırıcımızın
yardımıyla karton
ile kaplıyoruz.

Bu etkinliği
ailemizle birlikte yapıyoruz!

2

Konserve kutumuzu
yapıştırıcımızın
yardımıyla karton
ile kaplıyoruz.

Potamız hazır. Şimdi oyuna başlayabiliriz. En az iki oyuncuya
ihtiyacımız var. Herkes eşit sayıda şişe kapağı alır ve belirlenen
uzaklıktan kapakları konserve kutusuna sokmaya çalışır. Kim daha
fazla sayı yaparsa kazanır.
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MERAKLI KADİR
Yazan: Kadir Kesmen

GERİ

DÖNÜŞÜM

NASIL YAPILIR?
Merhaba arkadaşlar, geçen sayımızda konuştuğumuz gibi
bu sayımızda geri dönüşüm nasıl yapılır konusunu ele alacağız.

Öncelikle söylemeliyiz ki atıkların daha kaynakta yani evde, işyerinde kağıt, cam,
plastik ve metaller ve evsel atıklar olarak ayrıştırılması çok önemlidir. Karışık
hâlde bulunan çöpler ayrıştırma tesislerine götürülür. Burada büyük delikli
ve dönen silindirlerin içerisine atılırlar. Hızlıca dönen silindirin deliklerinden
metaller, teneke kutular ve camlar düşerek kağıtlardan ayrılırlar. Malzemeler
türlerine göre tamamen ayrıldıktan sonra her maddenin kendi geri dönüşümünün
yapıldığı ayrı tesislere gönderilirler.

GERI DÖNÜŞÜMDE SADECE
MAKINELER MI ÇALIŞIR?

Hayır tabi ki. Teknoloji ne kadar ilerlese
de tesislerde makinelerin gözünden
kaçan malzemeleri insanlar seçerek
ayırırlar.

MALZEMELERIN HEPSI AYNI
ŞEKILDE MI GERI DÖNÜŞTÜRÜLÜR?
Kağıt, metal,cam ve plastiklerin hepsi kendine
özgü yöntemlerle geri dönüştürülür. Isterseniz
bunlardan tek tek kısaca bahsedelim.

KÂĞIT: Kâğıt atıkları su ile hamurlaştırılıp sonra

tekrar kağıda dönüştürülürler. Kağıtların
üzerindeki mürekkep ve boyalar tam giderilemediği için
bazı kağıtlar biraz esmer olabilirler. 1 Ton kağıt geri
dönüştürüldüğünde 30.000 litre su tasarrufu yapıldığını biliyor muydunuz?

METAL: Metallerde mıknatıs ve manyetik aletlerle

türlerine göre ayrıştırılıp sonrasında eritilerek tekrar
kullanılacak hammaddeye dönüştürülürler.

PLASTIK: Her plastik geri dönüştürülemez. Üzerinde

geri dönüşüm işareti ( ) bulunan plastikler sınıflara ayrıştırılıp
eritilir ve tekrar hammadde olarak kullanılır.

CAM: Cam şişeler önce renklerine göre ayrıştırılıp

çok küçük parçalara ayrılır ve tazyikli su ile yıkanır.
Eee attığımız fındık ezmesi kavanozunun içerisindeki
fındık ezmesinin de kalmasını istemeyiz değil mi.
Sonra eritilerek cam hamuru kıvamına getirilir ve
şekil verilerek istenilen şeyler elde edilir. Sadece bir
adet cam şişeyi dönüştürmenin bir televizyonu 20 dk
çalıştıracak kadar enerji tasarrufu sağlayacağını biliyor
musunuz?

Bu etkinliği
ailemizle birlikte
yapıyoruz!

MİNİK MUCİTLER

SÜPER KULAK
M a lz e m e le r :

v e ya h o rt u m
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K a lın v e b ü y ü k
Re n k li k a rt o n la r
A ta ş
Bant
Ya pı şt ır ıc ı
T ü lbe n t

•
•

•

•
•
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•

DENEYİN YAPILIŞI:
1. Kartonumuzun birini resimdeki gibi külah

yapıyoruz. Uç noktasını borunun geçebileceği
genişlikte bırakıyoruz. Külahımızın kenarlarını
yapıştırıp sabitliyoruz. (Bu külahtan iki tane
hazırlıyoruz.)

2.
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Lastiğimizi külahın etrafına sarıp
ataş ile sabitliyoruz. Daha sonra iki
külahımızı kulaklarımıza denk gelecek
şekilde lastiği kafamıza uygun ölçüde
hazırlayıp kesiyoruz.

3.

Lastiği kafamıza bir saç bandı gibi sarıp külahları
tam kulaklarımıza denk getiriyoruz.

4. Plastik borumuzdan,kol

boyumuz kadar, iki
boru kesiyoruz
Külahlarımızın ucuna bant
ile sabitliyoruz.

5.

Şimdi farklı bir renkteki
kartonumuzdan iki tane
daha külah hazırlıyoruz. Bu
külahların biraz daha geniş
olmasına dikkat ediyoruz.

6. Hazırladığımız külahları

borularımızın boşta kalan
uçlarına takıp bantla
sabitliyoruz.

Artık gözlerimizi tülbent
ile bağlayıp çevremizi
külahlardan yaptığımız
süper kulak ile dinlemeye
başlayabiliriz. Boruları
çarpraz tutup iyice
konsantre olun. Hangi
ses ne taraftan geliyor
ayırt etmeye çalışın. Farkı
farkedebiliyor musunuz?

NASIL OLDU DA OLDU?
Kulaklarımız birbirinden ayrı çalışır. İkisinin de duydukları ses
birbirinden farklıdır. Bu ayrı çalışma prensibi sesin kaynağı hakkında
tahminde bulunmamıza yarar. Beynimiz iki kulağımızın duyduğu
ayrı sesleri analiz eder ve sesin nereden geldiği ile ilgili bir
tahminde bulunur.
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MASAL SAATİ
Yazan: Bestami Yazgan
Çizen: Hayrunnisa Bulut

A

vcı tarafından yakalanmasının
üzerinden günler geçmişti. Güzelim bülbül, tel kafesin içinde
sessiz sedasız duruyordu. Üzüntüsünden hiçbir şey yiyip içmemişti. Bir ara,
başının döndüğünü hissetti. Annesinin
sesini duyar gibi oldu:
- Benim güzel yavrum! Her şeyin bir
bedeli var. Biz bülbüller hem ses hem
de görünüş olarak çok güzeliz. Bunun
bedelini de kafeslere hapsedilerek
ödüyoruz. Başına böyle bir iş gelirse
sakın hayata küsme ve Allah’tan ümit
kesme. Özgürlük anahtarının sevgi ve
sabırda olduğunu unutma!
Güzel bülbül kendi kendine,
- Benim güzel annem, iyi söylüyorsun
da neyi seveceğim? Şu kafesin tellerini
mi, diye düşündü.
Her şeye rağmen hayat devam ediyordu. Göz ucuyla kafese bırakılan yemlere ve suya baktı. İsteksizce yemeye
başladı. Biraz kendine gelince saksıdaki bodur ağaç dikkatini çekti. Ağacın
bir dalı kafesin içine girmişti.
- Geçmiş olsun bülbül kardeş. Kaç günden beri üzülüyorsun ama bizim hâlimize bakıp şükredebilirsin, dedi küçük
dal.
Bülbül merakla sordu:

- Sizin hâlinizde ne var ki?
- Ne olsun bülbül kardeş! Sana her gün
yem ve su veriyorlar, bizim yüzümüze
bile bakan yok. Küçücük saksıda sararıp
soluyoruz.
Bülbül, dikkatle bakınca yaprakların
çok perişan olduğunu gördü.
- Özür dilerim kardeşim. Bundan sonra
bana gelen yemlerin ve suyun yarısını
size veririm, dedi utanarak.
O günden sonra bülbül dalı, dal da bülbülü çok sevdi. Hayat güzeldi artık.
Bülbül, arkadaşının üzerine konuyor,
şen şakrak şarkılar söylüyordu.
Sevgi ve dostluk bir araya gelince her
şey canlandı. Bodur ağaç sevgi suyuyla
yeşerdi, kardeşlik duygusuyla gürleşti.
Kafesin içine doğru giden dal, günden
güne kalınlaşıp tellerin arasını açıyordu. Yiyecek ve içeceklerini bölüşen bülbül de farkına varmadan zayıflıyordu.

Bir gün kafesteki dala konan bülbül, en
güzel şarkılarını söylemeye başladı.
Diğer dallar kendilerinden geçmiş,
onu dinliyordu. İçlerinden biri,
- Güzel bülbül! Dal kardeşimizle
dostluğuna gıpta ediyoruz. Sevgi
bir güneşe benzer, bu sevgiden biz
de nasiplensek iyi olmaz mı, diye
sordu.
Bülbül de kendinden geçerek yeni
bir şarkıya başladı:
Zorluğa alışmak güzel,
Sevinçle gülüşmek güzel.
Doğru dersin can kardeşim,
Sevgiyi bölüşmek güzel, diyerek kafesin dışındaki dallara doğru yürüdü.
Dışarıdaki dalların hayretle kendisine baktıklarını görünce şaşırdı:
- Yanınıza geldim ama sizde bir
mutluluk belirtisi göremiyorum,
dedi.
Dallar sevinçle,
- Seni sevmez olur muyuz bülbül
kardeş! Ama sen farkında değilsin!
Bize gelmek isterken kafesten çıktın, artık özgürsün! Biz buna şaşırdık, dediler.
Bülbül de kurtulduğunun farkına
varınca sevinçten kanat çırpmaya başladı. Bodur ağacın bütün yapraklarını sevgiyle öperek
onlara veda etti. O günden sonra
ne zaman uçmaya çıksa dostlarını
ziyaret etmeyi unutmadı.

ERDEM'İN HİKÂYELERİ
Yazan: Habip Yazıcı
Çizen: Furkan Payas

ERDEM’Lİ

UMRE

“Okul tatilinde ailece umreye gidiyoruz. Hazır olun!”
Ulvi Bey’in kapıdan girer girmez selam dahi vermeden ağzından çıkan
ilk cümle buydu. Ulviye hanım:
“Aleyküm selam Ulvi Beyciğim, hoşgeldin!” dedi.
- “Selamun aleykum hanım. Kusura kalma. O kadar heyecanlandım ki selam
vermeyi bile unutmuşum.”
Akşam yemek masasında ve yemekten sonra ailenin sohbet konusu
“Umere ziyareti” idi. Ev halkını tatlı bir heyecan sarmıştı.

“Ben de umre ve tavaf yapacağım.
Ama önce ‘Safa ve Merve’de Hz.
Hacer’in izini süreceğim. İbrahim’e, İsmail’ine olan sevgisini.
Rabbine olan bağlılığını ve teslimiyetini. Sonra annelerimin,
Hz. Hatice ve Hz. Aişe’nin,
mübarek kokularını ciğerlerime çekip onları ziyaret edeceğim. Ardından
da efendimizin birtanesi,
“babasının anası” diyerek
sevdiği Hz. Fatıma’yı (Allah onlardan razı olsun)
aramak, bulmak ve ziyaret
etmek istiyorum. Hemen
yarın kütüphanedeki ilgili
kitapları okumaya başlıyorum. Tabii ki senden de
yardım istiyorum sevgili
babacığım. ”
“Memnuniyetle
‘babasının
anası’, menuniyetle.”
“Ben de “Kabe”yi çok merak ediyorum. Allah’ın evi merak edilmez mi?
Ben Allah’ı da çok merak ediyorum
baba!”
“İnşaallah bir gün Rabbimizi de görürüz Erdem.”
Herkes Mekke ve Medine’de neler
yapacağını anlatıyordu.
-“Bol bol tavaf yaparız.” dedi Ulvi bey
-“Hazır gitmişken birden fazla ‘umre’
yapalım diyorum.” dedi Ulviye Hanım.
“Ben en çok ‘Hacerü-l Esvedi’ merak
ediyorum. Tavaf esnasında ona mutlaka
ulaşıp öpmek, koklamak ve selamlamak
istiyorum.” Bu cümleler evin abisine
aitti.

Sonra “Efendimizi ziyaret edeceğim.
Ben geldim canım Peygamberim. Ben
Erdem. Ta Köln’den sana geldim.” diyeceğim.
“Bir de Ebu Hureyre ile kedilerini ziyeret edeceğim. Biliyorsunuz, ben de
kedileri çok seviyorum!”
“Bekliyordum böyle bir şey.” dedi abisi.
“Nede olsa Ebu Hureyre kedilerin babası sen de kedilerin Erdem Abisisin.”

KARINCA KADİR`İN GÜNLÜĞÜ
Yazan: Sultan Balkaya

O’NUN

HASRETİYLE...

Sevgili Günlük,
Rüyamda babam ile birlikte Medine’de Peygamberimizin mescidinde sabah
namazı kılıyorduk. O kadar güzel bir rüya idi ki. Gerçek olmasını çok isterdim. Babam kahvaltıda “Karınca Kadirim, uykunda bana ne dedin biliyor
musun?” dedi. Hemen devam etti: “Biz sabah namazını kıldık ya beraber!”
dedin. Birden güzel rüyam aklıma geldi içimi yine bir heyecan kapladı, aynı
rüyadaki gibi. “Anneciğim, babacığım ben rüyamda Medine’ye gitmiştim.
Babam da vardı yanımda.” “Ah” diye bir iç çekti annem, “İnsan çok özlüyor
rüyalarında bile oraları görüyor.” dedi. “Babacığım!” dedim sevinç içinde,
“Ben ömreye gitmek istiyorum!” dedim. Kardeşim Karınca Esma “Ömre değil onun adı umre, umre!” diye düzeltti. Anne ve babama tekrar ettim, tane
tane tekrar ettim “UMM REE YEEE gitmek istiyorum!” Enes`in geçen sene
anne ve babasıyla umreye gittiğini hatırladım. Babam anneme bakarak
“Bu haftasonu konuşalım o hâlde bu konuyu.” dedi.

Haftasonuna kadar, Kabe’yi,
tavaf yapacağımı hayal ettim.
O kadar mutlu oldum ki.
Acaba Kabeye sarılabilir
miydim? Peygamber
mescidinde babamla sabah
namazı kılabilecek
miydim acaba?

Haftasonu annem kestane pişirdi ve hep
beraber yerken babam, camimizin hac umre
sorumlusundan gidiş geliş tarihleri, fiyatları
hakkında aldığı bilgileri anlattı bize. Kardeşim “Orası çok sıcakmış, ben çok sıcağı sevmem, acaba dondurmacı da var mıdır Kabe’nin yanında babacığım?”
diye sordu. “Dondurma yemek istiyorsan burada kal
bol bol ye, o kadar yol mu gideceksin?” dedim gülerek. Bana kızdı ve konuşmadı benimle. Komikti ama,
öyle değil mi, kızmasına hiç te gerek yoktu.

Ve iki akşam sonra yemekte babam, “Maalesef önümüzdeki
tatil günlerinde izin alamıyorum bizim umre planımızı ertelememiz gerek.” dedi. Ben çok üzüldüm. Annemin de gözleri
doldu. Peygamberimizi ziyarete gitmeye hazırlanırken, gidemeyeceğini öğrenmek çok çok üzdü beni.
Haftasonu derste Kerim Hoca’ya, babamın iş yerinde izin alamadığı için gidemediğimizi anlattım. Hatta ağlamamamak için
kendimi zor tuttum. Kerim Hoca, elini omuzuma koydu “Biliyor musun?” dedi, “Peygamber Efendimizden sana güzel bir
haber var!” Nasııııl?? Bana mııı? dedim. “Evet!” dedi. “Senin
gibi, oraya gitmek isteyen ama gidemeyenlere de gitmiş gibi sevap vardır.” dedi.
Allahım! Tüm üzüntüm sevince ve heyecana döndü. Gitmek istemek bile sevap!
İnşallah ilkbahar tatiline kadar sevaplarım çoğalır.
Bugün müjdeli bir haber aldım!
Babam ilkbahar tatili için izin alabilmiş ve
hemen umre için kaydımızı yaptırmış.
Sen de gelsen ne kadar güzel olur.
Ailenle sen de gelmek ister misin?

AHMET ABİYLE HASBİHAL

HAYDİ!

SİZ DE KERVANA KATILIN!

Sevgili canlar, çok özlediğiniz ve değer verdiğiniz birini veya bir yeri
en son ne zaman ziyaret ettiniz? Ben Kâbe’yi, Peygamber Efendimiz’i ve
Mescid-i Âksa’yı çok özlüyorum. İmkânım olduğunda ziyaret
etmeye çalışıyorum. Komşularımı, akrabalarımı ve arkadaşlarımı da
ziyaret ediyorum. Tabii ki vaktim pek olmuyor ama yine de onlara vakit
ayırmaya çalışıyorum. Çünkü Peygamber Efendimiz ziyaret etmenin
çok önemli olduğunu söylüyor. Ziyaretler insanlar arasında sevginin
yerleşmesine ve saygı çerçevesi içerisinde yaşamalarına yardımcı
oluyor ve aralarındaki muhabbet artıyor. Ayrıca canlar
Peygamber Efendimiz bir kişi Allah için bir hastayı veya bir
Müslüman kardeşini ziyaret ederse o kişinin cennette
kendine yer hazırladığını bize haber veriyor.
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Bir gün Hz. Selmân uzak bir şehirden arkadaşı Hz. Ebû’d Derdâ’yı ziyaret etmiş.
Ebû’d Derdâ o zamanlar Şam’da (şimdiki Suriye'nin başkenti) yaşıyormuş. Sevgili
canlar bir düşünsenize arabaların olmadığı, at, deve veya yaya yolculuğun yapıldığı bir zamanda Hz. Selmân arkadaşını ziyaret etmek için o kadar uzun yol gidiyor. Veya Müslümanlar çok uzak yollar katederek Kâbe’yi ve Peygamber Efendimizi ziyaret ediyor, hasret gideriyor ve dualarda bulunuyorlar. Kutsal beldelere
özellikle umre döneminde ziyaretler gerçekleştiriliyor. IGMG Hac-Umre ve Seyahat Başkanlığı da umre döneminde çocuk ziyaretçilerini Mekke ve Medine’de
ağırlıyor. Çocukların hep birlikte Efendimiz’i ziyaret etmelerini sağlıyor. Siz de
bu kervana katılmak istemez misiniz? Efendimiz’in yaşadığı mekânları görmek,
onun yürüdüğü topraklarda yürümek, ashabının kabirlerini ziyaret etmek, Efendimiz’in hatıralarını yerinde yâd etmek (hayırla anmak), Kur’ân-ı Kerîm’in indiği
yerleri görmek ve oraların havasını solumak istemez misiniz?
“Beni vefatımdan sonra ziyaret edenler,
hayatımda ziyaret etmiş gibidir.” diyen bir
peygamberin ümmetiyiz. Onu gerçek hayatta
görmek istemez misiniz? Hadi gelin sizde bizimle kervana katılın ve Efendimiz’i ziyaret edin.
Bizimle umredaş olun, arkadaş olun...

EFENDIMIZ’I ZIYARET EDERKEN DIKKAT EDECEĞIMIZ NOKTALAR:
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Efendimizi ziyaret
etmek için mescidde
beklediğimizde dünyalık
konuşmamaya çalışalım
ve bolca salâtu selâm
getirirek dua edelim.

Hürmet içerisinde Ra
vza-i Mutahhara’da
(Efendimiz’in evi
ile minberi arasında
ki yer) namazımızı kı
lalım. Efendimiz’e
selam verelim. Efen
dimiz oranın cennet
bahçelerinden bir
bahçe olduğunu söyl
emiştir. Yani canlar
oranın önemi çok
büyük. Saygısızlığa
asla yer vermeyelim
.

ORGANİK NİNE
Yazan: Necla Nilgün Aydın
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Selam Çocuklar. Nasılsınız bakalım?
Şaka maka bir yılı geride bırakmışız.
Beraber neler neler yaptık... Kâh meyve
suları sıktık, kâh organik çikolatalar, cipsler hazırladık. Üşüttüğümüzde ne yapacağımızı, öksürdüğümüzde ne içeceğimizi,
pekmezin nelere iyi geldiğini öğrendik.
Sağlıklı yaşamın kurallarını saydı organik
nineniz size... Çörek otu yağından, kantoron yağından haberdar oldunuz. Prebiyotik nedir hiç bilir miydiniz? Bu sayfalarda
bir çok şey öğrendik beraber...

Aferin bize! En çok da size tabii ki! Hazine gibi bilgiler edindiniz.
Kendinizle ne kadar övünseniz azdır. Tabii hayra vesile olduğum için
kendi payımı da unutmayayım.

Sahi, size hiç pancardan bahsetmiş miydim?
Onu atladıysam çok ayıp etmişimdir.
Pancar sebzelerin şahıdır, şahı! Bağışıklık sistemini
güçlendirmesinden, kansere karşı koruyuculuğuna;
kan basıncını ayarlamasından bağırsak hareketliliğini sağlamasına kadar birçok faydası vardır.
Kırmızı pancara rengini veren betalain maddesi aynı
zamanda antioksidan özellik taşıyor. Yani hücrelerimizin hasara uğramasının önüne geçiyor. İçerdiği
nitrat, vücutta nitrik oksite dönüşerek beynin
kanlanmasını sağlayıp hasarını önlüyor.

Ben sabahları karnım açken
pancarın havuçla elma karşımdan oluşan suyunu içmeyi çok
seviyorum. Cildimi güzelleştiriyor. Biraz da zencefil suyu
ekledim mi değmeyin keyfime.
Beni günün ortalarına kadar
zinde tutuyor bu içecek.

Bir de şipşak hazırladığım pancar
turşusu tarifi var. Hem de öyle uzun
uzun beklemiyorum turşu olsun diye.
Haydi sizinle de paylaşayım.
Ama önceden söyleyeyim: Elinize
eldiven giyin, yoksa parmaklarınız
kıpkırmızı olur.

Malzemeler:

* 4-5 tane
orta boy pancar
(büyükse 3 tane de yeter)
* 3-5 diş sarımsak
(ince kıyılmış)
* 1 fincan organik sirke
* 1 fiske (azıcık) limon tuzu
* 1 tat lı kaşığı kaya tuzu
(damak tadınıza göre
ayarlayabilirsiniz)
------------------------YAPILIŞI:

Pancarları ince soyup yıkayın, dilimleyin. Bir tencerey
e
koyup üzerine çıkacak kada
r
su doldurun. Diğer bütün
malzemeyi de ilave edin. Pan
carlar yumuşayıncaya kadar
kaynatın. Arada bir lezzet
kontrolü yapın. Eksik gelirse
malzemeleri artırın. Soğuyunca bir tabağa alın.
Üzerine limon bile sıkmadan
yiyebilirsiniz. Haydi afiyet
olsun.
Yeni senede görüşmek
üzere. Allah’a emanet olun!

GEZGİN GÜL ABLA
Fotoğraflar: Merve Yalçıner

GÜL ABLA
UÇAKTA

Hepimiz seyahat ederken farklı araçlar kullanırız. Bisiklet, otobüs, otomobil,
tren... İnsanoğlu 100 yılı aşkın süredir uçarak da seyahat ediyor. Ayaklarımızın
yerden kesilmesi ilk başta “güvenlik” konusunu akla getirse de aslında en az diğer
yolculuk şekilleri kadar güvenli uçaklar. Hatta uçaklarda tüm önemli sistemlerden
(navigasyon, ana kontrol sistemleri v.s.) en az iki adet bazen de daha fazlası
bulunur. Birisi çalışmadığında diğeri devreye girer.
Uçaklar pilotlar tarafından uçurulur. Uçağın cinsine ve büyüklüğüne göre pilot
sayısı farklılaşır. Bir de hemen her uçakta otomatik pilot denen kendi kendine uçuş
sistemi vardır. Pilotlar özenle seçilir ve çok iyi bir eğitim alırlar. Pilotlar düzenli
olarak sağlık kontrolünden geçerler.

Bir yolcu uçağı kalkacağı havalimanının park yerinden varacağı yerin park yerine
kadar sürekli görevli kontrol kuleleri ile iletişim hâlindedir. Böylece izlenecek
rota kontrol altında tutulur, olası hava durumu değişiklerine göre güncellenir ve
güvenli ve rahat bir yolculuk sağlanır.
Uçakların uymak zorunda oldukları kurallar, taşımaları gereken teknik özellikler
vardır. Teknik özellikler sürekli kontrol edilir.
Uçaklar gibi yolcuların da bazı kurallara uymaları gerekir. Bu kurallar uçak
havalanmadan önce yolculara duyurulur. Güvenlik talimatları uygulamalı olarak
gösterilir.

Bunları kim mi yapar? Tabi ki host ve
hostesler. Bu abi ve ablaların görevi
yolculukta yolculara yardım etmektir. Hostes
veya kabin görevlisi, uçuşlarda yolcuların
rahatlığını ve güvenliğini sağlamak amacıyla
istihdam edilen görevlilerdir. Onlar da özel
eğitimler alırlar.

Uçağa bindiğin anda hava kontrol kulelerindeki
görevlilerden pilotlara, kabin görevlilerinden
teknikerlere varıncaya değin onlarca kişi senin
güvenli ve rahat bir yolculuk yapman için çalışıyor.
İyi yolculuklar!

ARAMIZDA KALSIN

IGMG Çocuk Kulübü
Colonia-Allee 3, D-51067 Köln
Websitesi: igmgcocuk.org
E-Posta: cocuk@igmg.org
Başlık: “Aramızda Kalsın”

Sevgili Gökkuşağı,
Benim Annem ve Babam bana Playstation 4 almıyor. Yaşımın
küçük olduğunu ve okulumun aksayacağını söylüyorlar.
Sen bu konuda ne düşünüyorsun? (Yaser Mert 9 yaş)
Sevgili Yaser Mert,
Benden duymuş olma ama anne ve baban daha neler yaptılar neler! Sen bebekken
sana yemek vermediler. Bir döneme kadar sadece anne sütü verdiler. Sonra mama,
meyve ve sebze püresi yemene izin verdiler. Sonra yavaş yavaş yemeklere geçiş
yaptırdılar. Yani seni birçok güzel şeyden mahrum bıraktılar! Aaaa ne diyorum
ben. Hiç olur mu öyle şey dediğini duyar gibiyim. Anne ve baban seni seviyor ve
düşünüyor. Senin iyiliğin için bazı önlemler alıyorlar. Sana işine yarayacak birkaç
öneride bulunayım mı? Nasıl ki dişlerin çıkmadan sana pilav vermedilerse şimdi de
“zaman yönetimi ve kendini yönetme” konularında yetkinleşmeden zamanını çok
alacak oyunlara kısıtlama getirebilirler. Sana düşen bu konuda onlarla konuşarak
orta ve iyi yolu bulmak. Zamanını yönetebildiğini göstermek. Oyuna ya da diğer
şeylere belirli süreler ayırmak ve bu sürelere riayet etmek. Herşeyin bir vakti,
zamanı var. Bak sen kendini yönetebildiğini, zamanının değerini bildiğini, okulunu
ihmal etmediğini göster onlara bırak oyun almayı, anne ve baban oyun bile icat
ederler senin için! Oyun alındığında onlar da oynamak isterler ise saat tutarak
izin verebilirsin.

Sevgili Gökkuşağı,
Diş doktoruna gittik babamla. Doktor dişlerime tel takılması
gerektiğini söleyip duruyordu. Artık zamanı gelmiş. Bir sonraki
randevuda dişlerime tel takacaklar. Ama ben istemiyorum.
(Sevgi, 8 yaş)
Sevgili Sevgi,
Ne güzel bir ismin var senin. Dişlerin de ismin kadar güzel olsun. Sağlığın
hep yerinde olsun. Güzel kardeşim, bazen hepimizin uzun, çok uzun sürecek
güzelliklere kavuşmak için kısa bir süre bazı sıkıntılara, sevmediğimiz şeylere
sabretmemiz gerekir. Diş teli de bunlardan birisi sanırım. Düşünsene dişlerini
sen bir ömür boyu kullanacaksın. Diş teli kullanacağın süreyi ömrün ile kıyaslarsak
çok ama çok kısa sayılır. Dişlerinin güzel görünmesi, sağlıklı olmalarını
söylemiyorum bile. Allah sana uzun, bereketli, güzel bir ömür versin!
Güzel dişler, güzel gülüşler diliyorum sana.

UMREYE
GİDİYORUM!
Ziyaret hayatımızın bir parçası.
Güzel bir parçası. Umre de ziyaret
demek. Hac zamanı dışında yapılan
Kâbe ziyareti’ne umre denir.
Bu sayıda Umre için yola çıkacak
kardeşlerimiz için bazı tavsiyeler
hazırladık. Valiz hazırlamak, sağlık
kontrolleri, lazım olabilecek ilaçlar,
beslenmeye dikkat etmek ve yeteri kadar
su içmek, sıcaktan korunmak, kafile ile
birlikte hareket etmek gibi hususlar
zaten sizin bildiğiniz ve ailece yaptığınız
seyahatlerden tecrübe edindiğiniz
konular.
Gelin umre ziyaretimize ve bu seyehate başka bir açıdan bakalım.

AKLINDAN ÇIKARMA!
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Niyet ettiğin andan itibaren O’nun yolundasın! O’nun
misafirisin. Henüz varmamış olsan da sen kutlu bir
yolculuğun yolcususun. Valizin eski, ayakkabıların
kullanılmış olabilir. Umreye giden ilk insan sen değilsin,
son da olmayacaksın. Ama bu senin umren. Bu senin
yolculuğun. Bunu hiç aklından çıkarma.

GÖNLÜNDEN
ÇIKAR!

O’ndan gayrı ne varsa gönlünden çıkar!
Arkadaşlarınla olan mızmızlıkları,
küçük çekişmeleri. Kardeşinin senden
almak istediği oyuncağı, babanın
izlemene izin vermediği filmi, annenin
bugün erken yatıyorsun deyişini,
herşeyi ama herşeyi çıkar gönlünden.
Gönlünde yer aç. Bu yolculuğun
sana hediyeleri olacak. Yer aç ki bu
hediyeler kolaylıkla yer bulabilsin
gönlünde.

3
AMAN HA BASMA!
Hicaz’a vardığın andan
itibaren Peygamberimizi
düşünmeden aman ha
yere basma. O (s.a.v.)
o yerlerde yürümüştü.
Çocukları orada sevmişti.
Kur’ân orada nazil olmuştu.
Ashab orada yaşamıştı.
Peygamber Efendimiz o
gökyüzüne bakmıştı. Bunları
düşünmeden aman yere
basma!

KARDEŞLERİNLE
KUCAKLAŞ!

Bir bak etrafına! Dünyanın dört bir
tarafından kardeşler, kardeşlerin
gelmiş. Dilleri başka, renkleri
başka, hâlleri hareketleri başka
belki. Kıyafetleri farklı farklı. Ama
kardeşlerin onlar. Onlarla kucaklaş.
Hepsiyle tanışıp, el sıkışamasan
da gözlerinle kucakla onları.
Ve hayatının geri kalanında
kardeşlerini unutma!
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KULAK ASMA!

Cemaat kalabalık, tavaf daha da
kalabalık. Herkes kendi programına
yetişmeye çalışıyor. Herkes zemzem
içmeye çalışıyor. Bu sırada ufak tefek
istenmeyen şeyler olabilir. Sakın ha
nefsine kulak asma. Seni sinirlendirecek,
üzecek, konsantrasyonunu bozacak
şeylere kulak asma! Sen yoluna bak,
gözünü, gönlünü “umre”den ayırma!
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Karınca Kadir ve Esma, valizlerini
hazırlamışlar. Belli ki yolculuk
var. Acaba nereye gidecekler?
Aşağıdaki bulmacayı çözüp anahtar
kelimeyi bulun.

BULMACA

Kelimeleri bul, işαretle veyα boyα.
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ÇOCUK KULÜBÜ ALBÜMÜ
Bir Mevlid Kandili daha yaşamak nasip oldu. Peygamber Efendimiz
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’i bir çok şubemizde
etkinliklerle ve salavatlarla andık. Onu çok özledik ve çok
seviyoruz. Efendimizin söylemiş olduğu sözlere Hadis-i Şerif ve
davranışlarına da Sünnet denildiğini biliyor muydunuz? Yolumuz
Kur’ân-ı Kerîm ve O’nun sünneti üzere olsun. Amiiiin!
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Ruhr-a Hamm Heessen’de
çocuklar Mevlid
Kandili etkinliği için birara
ya geldi. Efendimiz
Hz. Muhammed (s.a.v.) hak
kında çok güzel yeni
bilgiler öğrenildi.

üyelerimiz
ver Şubesinde
Bremen’ in Tene ri dönüşüm hakkında
ağaçlar ve ge
bilinçlendiler.

Kuzey
Holla
yoğurt nda Ayasofy
a
m
yoğurt ayalama öğr Camiisinde ç
ları hay
o
e
ır çarş tildi. Çocuk K cuklara
ısında s
ulübü
atışı su
nuldu.

KARINCA ESMA İLE ETKİNLİK
Adım adım Balık çizelim.
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Cevap Anahtarı
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